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Bnsrynnr,snsrÅTEGNING

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for 2015 for Foreningen VaccinationsForum.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene
i foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten
giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt
resultat.

Endvidere oplyses at der bestyrelsen bekendt ikke forefindes forpligtelser, udover
hvad der fremgår af årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Græsted den 02. april20l6

I bestyrelsen:

t,1y16( ht
Astrid Anna Bradtberg

Heidi Lykhol
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Foreningsoplysninger

Foreningen:

Formand:

Revisor:

Pengeinstitutter:

VaccinationsForum
v/ Else Jensen

Dønnevældevej 40

3230 Græsted

CVR. Nr.: 26 10 87 13

Hjemsted: Græsted/Gillelej e

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Foreningens formål:
At fremme indsamling og udbredelse af viden om

vacciner, vaccinationsskader og alternativer til vacciner'

At fremme forskning vedrørende vaccinationer,

vaccinationsskader og alternativer til vaccinationer'

At fremme støtten til vaccineskadede.

At varetage brugernes rettigheder overfor myndigheder

og offentligheden.

Else Jensen

Dønnevældevej 40

3230 Græsted

Mariane Møhl Hansen

Dådyrvej 4
4690 Haslev

Tommas Jørgensen
Dådyrvej 4
4690 Haslev

Merkur Andelskasse, Aalborg afdeling.

Nordea, Haslev afdeling.
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RnvrsoRs Enxr.aRrNG

Vi har gennemgået årsrapporten med tilhørende bilag for Foreningen VaccinationsForum
for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver,

passiver og den finansielle stilling pr. 3l.december 2015, samt af resultatet af foreningens

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 er i overensstemmelse med

årsregnskabsloven.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Haslev den 13. marts 2016

Mariane Møhl Hansen
Tommas J

Valgte revisor for VaccinationsF
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RnSUT,TATOPGØREMT 1.. JANUAR-3 I..»NCNMBER

Note

1 Tilskud tipsmidler
Bladpuljen
Medlemskontingent
Landsindsamling, donationer
Salgsmateriale
Foredrag
Indtægter i alt

2 Omkostning aktiviteter
3 Administrationsomkostninger

Omkostninger i alt

Årets resultat før renter

4 Finansielle poster

Årets resultat

20r5

172.773
4.630

141.832
1.800

150

19.710
340.895

- 131.465
- 160.788

- 292.253

48.642

3.717

__52359

20r4

162.872
4.918

r41.075
2.175

100

9.562
320.762

- 178.223
- 112.032

- 290.255

30.507

1.640

___gJfl

6



B,q.r,ANcE PR. 31. nrcnMBER

Note

AKTIVER

Anlægsaktiver

Driftsmidler

Tilgodehavende driftsPuljen 20 I 4

Tilgodehavende bladPulj en 20 1 4

Foredrag entr620l6

Anlægsaktiver i alt

OMS,{,TNINGSAKTIVER

Forudbetalt messe/hj emmeside 20 1 5

Værdipapirer Nordea Invest
Likvide midler

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

PASSIVER

Egenkapital

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT

6

7

2015

0

0

1.400

-1.400

3.915

r37.130
212.136

353.181

__351-781

351.781

0

0

0

_35Ll-&L

2014

122.872

463

-5.300

118.035

1 I .130

141.524
38.442

191.096

__3i9-13L

304.663

4.468

4.468

4.468

__309*LaL



Nornn

Note

1 Tilskud tipsmidler

Aktivitetspulje
Driftspu§e

2 Omkostning aktiviteter

Messe
Nyhedsbrev
Informationsmateri al e

Foredrag, bestyrelsen
Repræsentationsomkostninger
Landsindsamlingen
Hjemmesiden, incl. webmaster

3 Administrationsomkostninger

Telefon og Internet
Omkostningsrefusioner til bestyrelsen
Lokaleomko stninger, sekretariat
Lokaleomkostninger, administration
Kontorhold
Bestyrelsens møder, incl. transport

Generalforsamling, incl. foredrag

PBS
Småanskaffelser og vedligeholdelse inventar

Porto, gebyr (bank og PaYPal)

Kurser. faglitteratur og abonnementer

Lokal gruppemedlemsmøder

2015

40.000
132.773

172.773

14.914
88.812

0

0

6.200
1.913

19.626

131.465

2014

40.000
122.872

162.872

16.319
7.000

24.A00
24.000

1.112
12.309

1.801

5.559
5.418
8.356

r0.295
44.619

160.788

13.020
81.734
38.448

6.904
s.328
1.882

30.907

178.223

13.498
5.600

24.000
12.000

I .108
6.807
1 .156
6.161
2.917
7.411

10.449
20.925

L12.032
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Nornn / SpncTTIKATIoNER FoRTSAT

Note

Finansielle poster

Udbytte værdipapirer
Renteindtægter, pengeinstitutter

Likvide midler

Merkur 101 2980, medlemskonto
Merkur 102 25lS,betalingskonto
Merkur 172 0814, betalingskonto
Merkur 172 0806, fri opsparing, medlemskonto

Merkur 172 6480, donationskonto
PayPal indbetalingskonto, nye medlemmer

Nordea 4378 519956, foreningskonto / udbytte

Egenkapital

Egenkapital, primo
Årets resultat
Kursreg. værdipaPirer

Egenkapital

Anden gæld
Po st Danmark/trj emmesiden

2015

3.678
39

3.717

345
3.425
4.9r0

203.397
0

40
19

212.136

304.663
52.359
-5.241

351.781

0

351.781

20t4

1.61 1

29
1.640

8.573
5.560

0

23.t57
700
452

0

38.442

270.295
32.t47

2.221

304.663

4.468

309.131
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Årsberetning

Starten af blev indledt med mæslingedebatten. VF var meget fremme i medierne og til tider
næsten dagligt. Det var lige fra tv, radio og aviser, samt deltagelse i paneldiskussioner. Endog til
undervisning af praksislæger i region Midt.

Det bragte os ligeledes til teknologirådets debat på Bomholm og videre derfra til
Teknologirådets deltagelse i det europæiske projekt "Beredskab og effektiv kommunikation ved
pandemier", der formentlig bliver i løbet af 2016-17 .

Vi er inviteret til dialog i Universitetshospitalet Skejbys forskning i vaccinestudier. I første

omgang har vi sagt ja til et første møde for at forhøre os om er.t. samarbejde. Forskningsenheden
kender vores forening og vi skal ikke begynde med at forklare os. Det kan synes absurd, at vi
prØyer. Men vores håb er trods alt også at kunne påvirke med vores argumentation. Vi har faet
store og dyrbare erfaringer med HPV-vaccinen, som vi kan drage nylte af, da vi ved en del om,
hvorfor det gik så galt. Det kan i princippet overføres til alle vaccineforsøg.

I februar blev et bestyrelsesmedlem optaget som Patientrepræsentant i det Europæiske
Lægemiddel Agentur (EMA), og skal her bidrage med videnskabelig rådgivning indenfor
vaccineområdet, når der er brug for det. Indtil videre har vi hjulpet til i tre forskellige sager

angående RSV-, influenza og Rotavirus-vaccinen.

Kontakt til mvndigheder. politiker og andre patientforeninger
Der er tale om forskellige henvendelser. Dels en henvendelse om behandling i udlandet af skader

efter HPV, hvilket blev afslået af den daværende sundhedsminister Nick Hækkerup (spm. 335, se

nyhedsbrev 312015). Dels en henvendelse i samarbejde med ME-foreningen om behandling af
mitokondrieskader sendt til alle relevante institutioner i det offentlige, som kunne tænkes at have

dels interesse dels involvering i det. Ingen har reageret.

Foredrag
Foreningen har afholdt 5 foredrag. De to store begivenheder var selvfølgelig Suzanne Humphries
og hos hende fik vi bekræftet, at problemerne er ens verden over og at der er stor
overensstemmelse i vores måde at anskue problemerne på. Derudover havde vi foredrag med
Marianne Sordgård og Elisabeth Møller Hansen. Meget handler om immunsystem og tarmflora.

Indledning på stvrket samarbeide mellem kontaktpersoner og bestvrelsen
I marts holdt bestyrelsen vores første møde med kontaktpersonerne. Det er forhåbentlig starten
på et samarbejde, som vi alle bliver glade for. Det var en rigtig god oplevelse at mødes! Vi
besluttede at mødes en gang om året for at udveksle erfaringer.

Messe afholdt i september
Der var som sædvanligt stor interesse ved vores stand på Sundlivsstilmessen.
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en

iffii-n",,"""de1serdrejer,igo*t'do-,,,,,,og'åhenvendelseromdårligbehand1ingaf
dels praktiserende hg"r, dels fra hÅpitaler og i øvrig også kommuner har været stærkt stigende'

iO ,ug". med aluminiirmsallergi efteidi-te-pi-pol/hib. 5 sager om formodet skade efter MFR og

en skade efter di-te-booster.
Derudover har vi skrevet en del anker over afslag på HPV-vaccineskadef, men alle disse er også

afuist i ankesystemet og i del hele taget er alle HPV-skader afvist i systemet phnæt de to fra

starten, som blev anerkendt, men det er ikke nogle vi kender.

for F rsknin

viffiG;:;ffiplotprojekt tl urttu@behov for kosttilskud til

bivirkninlsrÅt" efter Hbv-vaccinen. Der er bevilget kr. 40.000 og givet til værdigt trængende

med alvorlige bivirkninger.

Citat fra ansøgningen: "Familier med bivirkningsramte efter HPV-vaccinen, har store udgifter til

behandling.., *ulyr., og kosttilskud. Mange har ikke økonomi til disse egen betaltehøie

udgifter, og au der-endnu-ikke er klare beviser på, hvilke behandlinger og tilskud, som kan støtte

ogii.rd." d-e ramte, famler familieme i blinde. Nogle gange måske til mere skade end gavn'"

Fra denne fond har vi også søgt og fået kr. 16.000 til møde med kontaktpersoneme'

Bestyrelsesmøder og NYhedsbreve

@r afholdt og 4 Nyhedsbreve er udgivet.

Onhorte medlemskabcr

@ement og medlemskab med Forbrugerrådet.

Tak
Det har været et meget travlt år og vi har været meget eksponeret overalt' Det er godt for

foreningen, selvom det også har været en stor opgave at løfte'

Tak til alle og en særlig tak til de helt trofaste medlemmer. Her tænkes på dem. der har været

med fra starren for 20 Ir siden og vihåber, derfbr at se nogle af dem til.iubilæet i oktober 2016^

hvor alle er velkomne. Men ogri"n tak til alle medlemmer fbr opbakning til vores arbejde'

Antallet af medlemmer 650.

M.v.h. Bestyrelsen
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